ساختار جهان هستی و کائنات – جنس  ،قوانین وابعاد عالم

در این مطلب ساختار جهان هستی یا کائنات از چهاردیدگاه  :علم  ،دین  ،فلسفه و متافیزیک بررسی
میشود که هریک به ساختار یکتایی کائنات  ،جنس و قوانین آن اشاره دارند.
هر انسان دردوران زندگی خود با این قوانین به گونه ناخودآگاه در تعامل است .اما با شناخت درست
این شیوه میتوان به راحتی به ثروت  ،آرامش  ،سالمتی و شادی رسید .هرکدام محور های مطالعاتی
شامل ده ها منبع معتبر میباشند.

ــ اهمیت شناخت ساختار جهان هستی
خیلی ها ثروتمند  ،سالم  ،خوشبخت  ،موفق و شاد هستند .زندگیشان سراسر عشق و زیبایی است .
خبری از وام و قسط و قرض نیست  ،خبری از ناراحتی و بی پولی نیست یک زندگی با
آرامش  ،یک همسر فوق العاده  ،فرزندانی سالم و شاد  ،ثروتی بی انتها دارند .عاشق کمک کردن
به دیگران هستند  .عاشق سفر به زیبا ترین نقاط دنیا  ،عاشق احترام و در یک کالم عاشق زیبایی
ها هستند .و هر روز به عالیقشان میپردازند.

اما زندگی برخی افراد نشان میدهد اینها فقط برایشان رویا است .در قسط و قرض غرق شده اند .
شغلی دارند که به اجبار و از سر بیکاری به آن مشغولند  ،در روابط به مشکل بر خورده اند ،
دارای حساب بانکی ضعیف هستند و اینها همه در روحیه شان تاثیر گذاشته و دچار ضعف اعتماد به
نفس هستند.برای وام های بانکی به هزار نفر رو میزنند و همیشه از همه چیز شکایت دارند.

اما چه چیزی باعث این همه تفاوت در زندگی ها شده است ؟
چه چیزی باعث شده است بعضی از افراد جامعه در ثروت و سالمتی و خوشبختی باشند و برخی در
اوج فقر  ،بیماری  ،نارضایتی هستند ؟
ــ تئوری استخر (تاالب ــ حوض) ...
فرض کنید دو شخص را به داخل یک استخر  5متری می اندازیم  .یکی غرق میشود و دیگری با شنا
کردن و غوطه ور شدن در آب خودش را نجات میدهد و از آن لذت میبرد.
ویژگی های آب برای هر دو یکسان است  .عمق  ،چگالی  ،شفافیت و … و البته آب قوانین خاص
خودش را دارد.

یکی با قوانین و ویژگی های آب آشنایی دارد و با تمرین ،خود را با آن وفق داده است و میتواند شنا
کند.
دیگری توجه ای به قوانین فیزیکی آب نداشته و عالقه ای هم به یادگیری شنا نداشته است .و در آب
غرق میشود.
جهان هستی هم دقیقا ً مانند این استخر ما است  .قوانین ثابتی دارد و برای همه یکسان است.یکی را در
خودش غرق میکند و دیگری را شناور.
آب با هیچکدام از دو شخص خصومت نداشت  .به هیچکدام هم لطف نکرد .آب تنها طبق قوانین
فیزیکی اش عمل میکرد .کسی که شنا بلد بود شناور ماند و کسی که تمرین شنا نکرده بود در آب
غرق شد.

جهان هستی هم همین گونه است  .کائنات ،دارای ویژگی ها و قوانینی است و این به ما بستگی دارد
که چقدر با آن آشنا شویم و چقدر سعی کنیم خودمان را با آن وفق بدهیم .درواقع این خودمان هستیم
که سرنوشت را رقم میزنیم.
اگر ثروت میخواهید  ،اگر سالمتی میخواهید  ،اگر احترام و روابط عالی میخواهید و در یک جمله
اگر تشنه یموفقیت هستید باید با قوانین حاکم بر جهان هستی آشنا شوید.سپس تمرین کنید تا خودتان
را مانند افراد موفق یا ثروتمند با آن وفق دهید.
جالب است بدانید در جلسه اول آموزش شنا  ،مربی از دانش پذیران میخواهد چند دقیقه به آب کم عمق
بزنند  ،در آب بپرند و کمی در آن قدم بزنند و بازی کنند بزنند .این برای آشنایی شاگردان با آب و
ویژگی های آن است.
حال اولین گام برای تغییر زندگی  ،موفقیت و ثروتمند شدن  ،بدون شک آشنایی با قوانین و ویژگی
های جهان هستی یا کائناتی است که در آن زندگی میکنیم.
ساختار انرژیک جهان هستی یا کائنات
ــ به زبان ساده
ــ به زبان علمی
ــ دیدگاه ادیان
ــ دیدگاه فلسفی ــ منطقی
ــ میتافزیک وعلوم ماورا

جهان هستی از چه چیزی ساخته شده است ؟
 1ــ از چیز های مختلف مانند (ستاره ها ،سیارات ،آب ،هوا ،خاک ،آتش ،فلز ،سنگ،
جانداران  ،اشعه ها  ،امواج و هزاران ماده مختلف دیگر چه مرئی و چه نامرئی)
2
3
4
5
6

ــ خوب  ،جنس این همه مواد از چیست ؟ از مولکول
ــ مولکول از چه ساخته شده است ؟ از اتم های مختلف.
ــ هر اتم خودش از چه چیزی ساخته شده است ؟ از ذرات زیر اتمی مثل هسته
ــ هسته اتم ازچه چیزی ساخته شده است ؟ ازکوارک
ــ کوارک چیه ؟ کوارک (بنیادی ترین جزء سازندۀ هادرونها ) همان انرژیه !

پس جهان هستی همه و همه از انرژی یا ماده مه همان انرژیه ساخته شده است.
ینی من  ،شما  ،کوه  ،بیابون ،جنگل  ،آب  ،هوا  ،امواج گوشی  ،امواج وای فای،خورشید،نور و …
همه از چیز واحدی به نام کوارک یا انرژی ساخته شده ایم.
پس جهان کامال یکپارچه و از انرژی ساخته شده است.
•

چند دهه پیش اثبات شده که هر ماده یا انرژی ،دارای فرکانس ویژه ای است  .که برایش
میگویند ارتعاش (لرزش) طبیعی.

•

اما آیا موجودات زنده یا سنگ و فلز یا امواج هم ارتعاش دارند ؟

•

بله  ،همه چیز انرژی است ،و هر چیزی که انرژی باشد ارتعاش یا فرکانس (تکرار) هم
دارد.

•

خوب یعنی فکر و احساس و چیز ای نامرئی هم انرژی اند ؟

•

توجه کنید که گفتیم هر چیزی که وجود داره تو کائنات انرژی است  ،چه ببینیم چه نبینیم.

•

مگرما الکتریسیته رو میبینم ؟ مگر جاذبه زمین را میبینم ؟ مگر امواج رادار را میبینیم ؟
مگر بوی را میبینیم ؟ اما میدانیم که هست و ازآنها استفاده میکنیم.

•

طبیعی است که فکر و احساس هم دارای انرژی است ،درست است که آنها را نمیبینیم  .اما
مطمئن ایم که وجود دارد.

•

هرچیزیکه وجود داشته باشد طبق قانون انرژیه  .انرژیم که فرکانس (تکرار) دارد .

خوب حاال که چی؟ به چه درد مان میخورد .
باید بگویم که انرژی یک ویژگی خیلی جالب داره.
هر فرکانسی  ،فرکانس مشابه خودش را جذب میکند.

•

این ینی چه ؟ این ینی اینکه هر چیزی که در حال ارتعاش باشد  ،چیزهایی را که هم
ارتعاشش باشد را به تحریک و جذب وا میدا رد .

خوب پس هر انرژی ای انرژی مشابهش را جذب میکند .
پس فکر من هم که ارتعاش دارد  ،شبیه به خودش را جذب میکند  .اما نه به شکل فکر  .بلکه انرژی
ای ویژگی دیگر هم دارد.
انرژی دوست دارد به حالت متراکمترش تبدیل بشود  .ینی به ماده.
قانون دیگری که در جهان صادق است قانون نیوتون هست.

قانون سوم نیوتون میگوید هر عملی عکس العملی دارد .
ــ ینی هر کاری انجام بدی به خودت بر میگردد  .جالب است  ،میخواهید امتحان کنید؟ با مشت بکوبید
به دیوار ،دست تان درد گرفت ؟
ــ طبیعی است چون انرژی ای که به دیوار دادید به خود شما پسش داد و آنم دست تان را لگد کرد
ــ خوب ما االن یک اصل را ثابت کردیم به زبان ساده  .و  3تا قانون که تو دنیا حکم فرما هستند .و
همه زندگی افراد و هر کسی در این دنیا طبق آنها اداره میشود  .کسانی که این قوانین را بلد هستند
سعی میکنند درست استفاده کنند و موفق می شوند .

اصل  :همه چیز انرژی است  .حتی فکر  ،احساس و عمل انسان .
قانون یک  :انرژی های هم فرکانس همدیگر را جذب و تحریک میکنند .
قانون دوم  :انرژی تمایل دارد به حالت متراکم خودش یعنی ماده تبدیل بشود .
قانون سوم  :هر عملی (انرژی ای) عکس العملی( همان انرژی به سمت خودمان) دارد .

طبیعی است که یکمی مقاومت میکنید .یکمی آموزش هایی که تلویزیون  ،مدرسه و جامعه برای تان
داده میآید جلو چشم تان و دوست دارید این حرفا را نادیده بگیرید .دوست دارید بگوئید خوب درست
است ولی چیزهای دیگر هم تاثیر دارند  .اما دوست عزیز ،اینها فقط بهانه های مغز شماست که از
تغییر خوشش نمی آید.
اما شما میدانید که باید تغییر کنید .میدانید که باید یک جور دیگر فکر کنید تا نتایج متفاوت بگیرید.
این حرف ها از نظر علمی  ،فلسفی  ،دینی و تجربی ثابت شده اند و ما برای تک تک شان منبع
معتبر داریم.
خوب حاال که چی ؟! به چه دردمان میخورد ؟

ــ ما و تمام کسانی که از این روش استفاده کردیم توانستیم زندگی مان را معجزه وار تغییر بدهیم.
با ایمان تر  ،ثروتمند تر  ،آرام تر ،موفق تر و شاد تر باشیم.

ــ طبق این قوانین یکتا در جهان هستی که برای همه انسان ها در طول همه دوران یکسان بوده شما
و هر کس دیگری میتوانید با کنترل فکر و اعمالش زندگی آینده اش را رقم بزند .

ــ چون ما یاد گرفتیم که هر فکر ،احساس و عملی دارای انرژی است و این انرژی منتشر میشود در
جهان هستی و به صورت اتفاقات عینی به خودمان بر میگردد و سرنوشت مان را رقم میزند و هیچ
عامل دیگری هم در سرنوشت جز خود شخص دخیل نیست.
ــ طبق قوانین کائنات که در باال ذکر شد زندگی هر شخص همواره تحت تاثیر بازتاب هایی از
افکارش است.
ــ زیرا این افکار و احساسات  ،مشابه خود را در سطح مادی ترجذب میکنند .
چالش پیش روی ما جهت تغییر :
ــ اما از آنجا که انسان در جریان روز بالغ بر  50هزار ارتعاش فکر تولید میکند  ،کنترل صحیح
این افکار و احساسات کمی سخت است.
اگر شهامت داری که مسئولیت تمام زندگیت را بپذیری و این حقیقت را باور کنی که آینده ات را
خودت و فقط خودت رقم میزنی  ،و میخواهی که پیشرفت کنی همین االن از اندیشه های این دست
آغاز بکن .
 .1جهان هستی از انرژی ساخته شده است پس جنس جهان در کل یکپارچه است و همه چیز
صورت هایی از انرژی هستند.
 .2انرژی نه به وجود می آید و نه از بین میرود .بلکه از صورتی به صورت دیگر در می آید.
 .3فرکانس های باالی انرژی نامرئی تر و غیر قابل ادراک تر هستند  .به طور کلی انرژی با
فرکانس باال کم تراکم است.
 .4فرکانس های پایین انرژی مرئی تر،قابل لمس تر و مادی تر هستند .به طور کلی انرژی با
فرکانس کم  ،تراکم بیشتری دارد و اجسام را پدید می آورند.
 .5قانون بیورزونانس :هر چیزی که در کائنات میشناسیم در حال ارتعاش است و دارای
فرکانس میباشد.
 .6قانون تراکم :انرژی هایی با فرکانس باال به دنبال تجلی در مادیات قابل لمس و مشاهده هستند.
 .7قانون نیوتون  :هر عملی  ،عکس العملی دارد .عمل هم صورتی از انرژی است.
 .8قانون رزونانس  :دو انرژی هم فرکانس بر هم تاثیر میگذارند و همدیگر را تشدید میکنند.
 .9افکار انسان هم انرژی هایی با فرکانس باال و ناشناخته هستند.
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